HOLY CROSS R.C. CHURCH
61-21 56TH ROAD
MASPETH, N.Y. 11378
THE PASTORAL STAFF
Most Rev. Witold Mroziewski - Pastor
Rev. Andrzej Salwowski - Administrator
Rev. Paweł Lis - Parochial Vicar
Rectory: Phone (718) 894-1387
Office Hours: Monday through Friday 9:00 AM to 9:00 PM
Saturday Morning 9:00 to 12:00 only
Emergencies - Anytime
Mr. Adam Mikula - Music Director - Organist

Schedule of Services

Religious Education - Phone (718) 894-1387
Mrs. Jolanta Neubauer - Coordinator
Rel. Ed Office Hours: September thru June
6 to 8 PM - Tuesday and Wednesday
11:00 AM to 1:00 PM - Saturday

MASSES - MSZE ŚWIĘTE:
Weekdays:

Monday to Friday:

7:30 AM Polish
8:30 AM English
Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 7:00 PM Polish
Wednesday:
7:00 PM English
Saturday Morning: 7:30 & 8:30 AM Polish
Saturday Eve:
5:00 PM English
7:00 PM Polish
Sundays:

8:00, 11:00 AM & 7:00 PM Polish
9:30 AM & 12:30 PM English

Confessions - Spowiedź
Saturdays: 4:00 PM - 5:00 PM & at 6:30 PM - 7:00PM
First Friday: 6:00 PM to 7:00 PM

Devotions - Nabożeństwa
Tuesday - Our Lady of Czestochowa, after 7:00 PM Mass.
First Thursday - Adoration of the Blessed Sacrament
after 7 PM Mass.
First Friday - Sacred Heart of Jesus after 7 PM Mass
First Saturday - Marian Devotions at 6:30 PM.
Third Sunday of the Month - Divine Mercy at 6:00 PM.
October, May and Lent have special devotions - announced
in the bulletin.

Baptism: Second Sunday of every month
11:00 Polish & 12:30 English
All Baptisms by appointment only.
Instructions every first Monday of the month:
7:30 PM English, 8:00 PM Polish
Marriages - by appointment only - 6 months in advance
Every member should be properly registered.
No marriages or Baptisms may be performed unless
one is registered. Church Law requires this.

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
October 08, 2017
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SATURDAY October 14
SOBOTA 14października
7:30
†
Mirosław Wiśniewski (Rocz)
8:30
†
Sylwina Aleksiewicz (Rocz)

SATURDAY October 07
SOBOTA 07października
5 PM
For the People of the Parish
7 PM
Prośba o Boże bł dla wszystkich członków
Żywego Rózańca i ich rodzin
†
Henryk (Rocz) i Józef Woszczyna
†
Zofia Kozlowska
SUNDAY October 08
NIEDZIELA 08 października
8:00
†
Celia & Edward Buturla Jr. oraz w intencji
zmarłych z rodziny Krystofolski
9:30
†
Waclaw Gorzelski
11:00
†
Czesława Sokołowska (Rocz)
12:30
†
Henryk Sliwowski
7 PM

†

5 PM
7 PM

†
`
†

For the People of the Parish
Zofia i Józef Dąbek
Prośba o Boże Bł. i dobrą prace dla Iwony,
Darka, Olivii i Emilli
Waldemar Cwalinski

SUNDAY October 15
NIEDZIELA 15 października
8:00
†
Henryka Wądołowska (Rocz)
9:30
†
Deceased members of Timko and Lasis
Families
11:00
†
Fabian Wądołowski (Rocz) i Leokadia
Wądowłowska
12:30
†
Eugenia Kozlowska (Annv)
7 PM
†
Antoni Liszewski (Rocz)

Joseph Szewczyk (Rocz)

MONDAY October 9
PONIEDZIAŁEK 9 października
COLUMBUS DAY
7:30
†
Jan Sidranski
8:30
†
Elizabeth Bendyk
7PM
†
Władysława Serowik (Rocz)
TUESDAY October 10
WTOREK 10 października
7:30
†
Irena i Lucian Józefkowicz
8:30
†
Władysław, Anna Smulski & Nicholas
Matysiewski
7PM
†
Łukasz Wujek (Rocz)
WEDNESDAY October 11
ŚRODA 11 października
7:30
†
Henryka Kalinowska
8:30
†
Elizabeth Bendyk
7PM
†
Jolanta Malinowski
THURSDAY October 12 CZWARTEK 12 października
7:30
†
Antoni Chmielowiec
8:30
†
Victor Tomaszewski
7PM
†
Jan Turula
FRIDAY October 13
PIĄTEK 13 października
7:30
†
Adam i Stanisław Tkaczyk
8:30
†
Jerry Dabrowski
7PM
FATIMA DEVOTION
†
Franciszek Ciborowski(Rocz)

We are pleased to welcome as members of the
Christian community the following children who
were baptized in September.
Z wielką radością witamy dzieci, które we
wrześniu przez chrzest stały się członkami naszej
wsólnoty parafialnej:
Alexander Joseph O’Neil, Eric Kowalczyk
Dominik Luczaj, Matthew Roczniak,
Kacper Jóźwik, Oliver and Lily Tyborowski

Congratulations to the following couple married
in August and September.
Składmy serdeczne życzenia parom, które w
sierpniu i we wrześniu zawarły związek
małżeński.
Ewa Wadołowska & Kamil Trzeciakowski
Anna Kapuśniak & Wojciech Czaban
Katarzyna Greszka & Marcin Laskowski
Barbara Czarkowska & Artur Malaczek
Julita Gieniusz & Wojciech Tyborowski

PLEASE PRAY FOR
OUR BELOVED DECEASED:
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FROM THE PASTOR

OCTOBER
DEVOTIONS
The month of October is
dedicated to Our Lady of the
Rosary. We are having Rosary
devotion followed by Mass
Monday to Friday at 7 PM,
Saturday and Sundays at 6.15 PM.
We invite everyone,
please come and pray with us.

OUR LADY OF FATIMA
Please know that we will have
our last Fatima Mass, Devotion,
and Procession for this year on this
Friday, October 13,
after 7:00 PM Mass.
We invite everyone to be with us.

PULASKI PARADE
Thank you to all who made our group so
beautiful for this year’s 80th Pulaski Parade.
We are grateful to our Marshal Representative
Mr. Czarnecki, to our beautiful Miss Polonia,
Junior Miss and those who sewed and
prepared the various flags and banners; those
who marched: including the Polish school
children, young people, Górale, rosary society
ladies, and so many others; those who cooked
and served the excellent food and beverages
when we returned; those who cleaned up and
put everything away; and especially those who
stood on 5th Avenue cheering us all along. A big
“Bóg zapłać” to all !
Our parish St. Hubert Hunting and Fishing Club
will participate in the 7:00 PM Mass on Sunday
November 5 with traditional decorations in the
church as is done in Poland. There will be also a
dance with a special meal in the school hall on
Saturday November 4, Tickets are $50 each and
may be purchased from Richard Maks: 917-2990222.

ANNUAL CATHOLIC APPEAL
“ L ive in Faith, give in Love ”
We encourage all to continue the nice
tradition of our parish in supporting the work of
our Diocese of Brooklyn by donating to the Annual
Catholic Appeal. Our generosity makes a big
difference. Our goal this year is $59,601. So far, as of
September 27, we have pledges of $30,846 from
181 donors which is 51.57% of our goal, while we
have already paid in $27,881 which is 46.78% of the
goal.

Attendance September 23-24
First collection
Second collection
Collection per capita

MEETINGS THIS WEEK
Monday, October 9

1,103

$1,319
$4,545
$5.30

at 7:00 PM English AA
at 8:30 PM Polish AA
Tuesday, October 10
at 11:00 AM Golden Age
Wednesday, October 11 at 9:30 PM Legion of Mary
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NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
Październik poświecony
jest Matce Bożej Różańcowej,
stąd też w naszym kościele
odprawiamy nabożeństwa różańcowe
połączone z Mszą św. od poniedziałku do piątku o
godz. 19:00, w soboty i niedziele o 18.15
Godzinki do NMP odmawiane są w każdą niedzielę
października o 7:30 rano.
Serdecznie zapraszamy!!!

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 października wypada rocznica
ostatnich objawień fatimskich, z tej racji
w naszej parafii odbędzie się ostatnie w
tym roku nabożeństwo fatimskie.
Rozpocznie się o godz. 19:00 mszą św.,
po czym wyruszy ulicami wokół naszego kościoła
procesja różańcowa.

PARADA PUŁASKIEGO
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do tego, że nasza grupa pięknie prezentowała
się na 80 Paradzie Pułaskiego. Dziękujemy
Marszałkowi, Komitetowi Parady Pułaskiego,
naszej Miss Polonia i Junior Miss, dzieciom z
polskiej szkoły, młodzieży, góralom, kółkom
różańcowym, tym którzy pomogli przygotować i
wykonali flagi i transparenty. Składamy
serdeczne podziękowania osobom, które
przygotowały przyjęcie pod szkołą i tym, którzy
po paradzie i przyjęciu pomogli również w
sprzątaniu. Bóg zapłać!

ZABAWA HUBERTOWSKA

Klub łowiecki St. Hubert Hunting and Fishing Club
of Maspeth zaprasza na zabawę taneczną w
sobotę 4 listopada, o godzinie 20:00 do sali pod
szkołą parafialną. Gwarantowana dobra zabawa,
smaczne myśliwskie jadło i loteria fantowa, do
tańca gra zespół Vox Polonia. Bilety na zabawę, w
cenie $50 można nabyć u Ryszarda Maksa. tel.
(917) 299-0222.

Z uwagi na Columbus Day,
w poniedziałek 9 października kancelaria
parafialna będzie zamknięta.
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BIEG O UŚMIECH DZIECKA
Children's Smile Foundation pragnie serdecznie
zaprosić do wzięcia udziału w drugim już
“BIEGU O UŚMIECH DZIECKA”,
który organizowany jest wspólnie z Polska Running
Team pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w
Nowym Jorku.
Niedziela 15 października
o godzinie 11:00 AM
w Forest Park na Queensie.
Bezpośrednio przed biegiem 5 K dla dorosłych
odbędzie się darmowy bieg 1K
dla dzieci do lat 13.
Dochód będzie przekazany na pomoc dzieciom
pokrzywdzonym przez los.
Rejestracja uczestników na stronie
www.childrenssmilefoundation.org,
oraz w biurze fundacji 60-43 Maspeth Ave, Maspeth,
NY 11378 , 718-894-6443 lub wysyłając emaila na
adres info@childrenssmilefoundation.org
donacja od uczestnika wynosi $ 40

APEL KATOLICKI

“Żyj z Wiarą, dziel się z Miłością”.

Zachęcamy do zachowania tradycji
wspierania działalności charytatywnej
prowadzonej przez diecezję brooklyńską w ramach
Dorocznego Apelu Katolickiego. Przez swoją ofiarność
możemy wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom, przed
którymi stoi cała nasza diecezja. W tym roku, na apel
nasza parafia ma zebrać $59,601. Dotychczas 181
ofiarodawców zadeklarowało $30,846 co stanowi 51.75%
całej sumy. Złożono już ofiarę w wysokości $27,881, a to
stanowi 46.78% całości.
Zapraszamy parafian na modlitewne upamiętnienie
rocznicy śmierci Ks. Prałata Piotra Żendziana.
Nabożeństwo na cmenatrzu św. Jana odbędzie się w
niedzielę 22 października o godzinie 13:00.

Obecnych w kościele IX/30-X/1
Pierwsza kolekta
Druga kolekta
Średnia na osobę

SPOTKANIA

Poniedziałek, godz.
godz.
Wtorek
godz.
Środa,
godz.

1,103

$1,319
$4,535
$5.30

19:00 -AA (gr.angielska)
20:30 -AA (gr. polska)
11:00 - Klub Złotego Wieku
9:30 -Legion Maryi
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Office of the Bishop
Diocese of Brooklyn
310 Prospect Park West
Brooklyn, New York 11215

September 29,2017
My dear brothers and sisters in Christ,
I have asked Father Andrzej Salwowski to read this letter on my behalf at the close of the Holy Sacrifice of
the Mass. It is with deep regret that I must advise you that this letter contains information that will trouble
you as members of the faith community of Holy Cross. You are undoubtedly aware of the deep suffering and
hurt that surround any instance of inappropriate behavior, especially when allegations involve a member of
the clergy. It can damage, often irreparably, the innocence, the trust and the reputations of all who are in any
way affected by it.
Unfortunately, I write to you about such incidents at Holy Cross. As many of you may know, recently
allegations of inappropriate behavior with minors by a priest who had ministered in your parish by the name
of Father Adam Prochaski, have been reported to the Diocese of Brooklyn. In keeping with our Diocesan
Policy and the 2002 Bishops Charter and Norms for the Protection of Children and Youth, these allegations
were immediately reported to the civil authorities. Father Prochaski abandoned the ministry in 1994. He is
not remunerated or housed by the Diocese, nor is he permitted to present himself as a priest, wear clerical
attire, celebrate Mass publicly or administer the sacraments since then.
Once again, I encourage each of us in our resolve to protect our children and youth from all forms of abuse. I
invite anyone who is the victim of sexual abuse by a member of the clergy to advise the Diocese. To
facilitate making such a call, I have established the toll free number of 888-634-4499. A specially trained and
caring layperson, who is not affiliated in any way with the Diocese, will treat you with courtesy and respect.
This number will be published in next week's bulletin and appears on the posters in the back of the Church.
The Victim's Assistance Coordinator of the Diocese, Jasmine Salazar, LMSW and members of the Healing
Intervention Team will be available after Mass today and after the 11:00 AM Mass next weekend, should
you wish to speak with them.
With an assurance of my continued remembrance of you in prayer, and asking for your prayers for all
victims and survivors of abuse. I am.
Sincerely in Christ.

Most Reverend Nicholas DiMarzio. Ph.D., D.D.
Bishop of Brooklyn
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Office of the Bishop
Diocese of Brooklyn
310 Prospect Park West
Brooklyn, New York 11215

29 września, 2017 roku.
Drodzy w Chrystusie Panu Siostry i Bracia,
Poprosiłem Księdza Andrzeja Salwowskiego, by w moim imieniu na zakończenie każdej Mszy Świętej
odczytał poniższy list. Z głębokim żalem oznajmiam, iż dotyczy on informacji, które bulwersują Was jako
wiernych wspólnoty parafialnej Świętego Krzyża.
Niewątpliwie jesteście świadomi głębokiego cierpienia spowodowanego niewłaściwymi zachowaniami
duchownych wobec nieletnich. Takie zachowanie może nieodwracalenie uszkodzić niewinność, wiarę i
reputację każdego, kto został nim bezpośrednio dotknięty. Niestety, ale piszę do Was o incydentach, które
miały miejsce w Świętym Krzyżu. Jak wielu z Was wie, ostatnio ujawnione zarzuty niewłaściwego
zachowania w stosunku do nieletnich w waszej parafii poczynione przez księdza Adama Prochaskiego, zostały
zgłoszone do diecezji Brooklyn. Zgodnie z naszym diecezjalnym postępowaniem, w imię norm ustalonych
przez biskupów w 2002 roku, o ochronie dzieci i młodzieży, zarzuty te zostały natychmiast przekazane
władzom cywilnym. Ksiądz Prochaski porzucił stan kapłański w 1994 roku. Od tego czasu nie jest on
utrzymywany przez diecezję, nie ma prawa przedstawiać się jako ksiądz, przywdziewać stroju duchownego,
sprawować publicznie Mszy Świętej ani sakramentów świętych.
Ponownie zachęcam Was wszystkich do zabezpieczenia oraz ochrony dzieci i młodzieży przed jakąkolwiek
formą nadużycia seksulanego przez duchownych. Wszystkich poszkodowanych proszę o powiadomienie
diecezji. Dla umożliwienia tego, została założona bezpłatna linia telefoniczna pod numerem: 888-634-4499.
Odpowiednio przygotowana osoba świecka, nie związana w żadnym stopniu z diecezją zajmuje się każdą
sprawą z szacunkiem i zrozumieniem. Powyższy numer telefonu zostanie opublikowany w parafialnym
biuletynie, a przez lata jest zamieszczany na tablicach ogłoszeń w naszym kościele.
Diecezjalny koordynator pomocy ofiarom przemocy seksulanej, Jasmine Salazar wraz z członkami grupy
interwencyjnej będą do dyspozycji wiernych dzisiaj po Mszy Świętej i w przyszłym tygodniu po Mszy Świętej
o godzinie 11:00 rano.
Zapewniam o mojej nieustającej modlitwie w waszej intencji i proszę wszystkich o moditwę w intencji ofiar
nadużyć seksualnych.
Wasz w Chrystusie,

+ Nicholas DiMarzio, Ph.D., D.D.
Biskup Brooklyński
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